ثسُ هللا اٌشزّٓ اٌشزُ١

قواعد وشروط النقل المدرسي
اليدف من النقل :
تيسير وصول الطالب الذين يحول بعد منازليم عن الوصول إلى مدرسة بوسيمة نقل مناسبة تتوفر بيا عناصر

السالمة المرورية وتحت إشراف تربوي مناسب 0
شروط النقل :

 – 1الحد األدنى لعدد الطالب الذين يمكن تخصيص سيارة مستقمة لنقميم يجب أال يقل عن عشرة طالب 0
 - 2الحد األدنى لممسافة بين مكان النقل والمدرسة كيموين في المناطق التي تكون طرقيا وعرة وخمسة في خالفيا

والحد األعمى لمسافة النقل أربعة عشر كيمومت ارً في المواقع التي تكون طرقيا وعرة وأربعة وثالثون كيمو مت ارً في

المواقع التي تكون طرقيا مميدة وتسعة وأربعون كيموا مت ارً في المواقع التي تكون طرقيا مسفمتة0

 – 3عدم نقل طالب القرى واليجر التي لم يعتمد ليا مخطط تنظيمي من وزارة الشؤون البمدية والقروية ما لم تكن

الوزارة تنقل طالبيا قبل عام 1403/1402ىـ ويمكن نقل الطالب الذين ال تنطبق عمييم شروط النقل ويقيمون
عمى خط سير وسيمة نقل معتمدة شريطة أن يتحقق ما يأتي-:

أ  -أن يكون في السيارة متسعاً وفي حدود الحمولة النظامية لوسيمة النقل 0
ب  -أن يكون طريق السير واحداً 0
ج  -وجود تمك القرى واليجر والمزارع عمى جانبي الطريق0
د  -تحديد مواقف محددة عمى الطريق مقابل تمك القرى واليجر والمزارع0
 – 4يقتصر في استئجار السيارات المخصصة لنقل الطالب عمى الحافالت والصوالين والجيوب والسيارات
المصندقة  ،وأن ال يتجاوز عمرىا التشغيمي عشر سنوات من تاريخ صنعيا 0

 – 5يمكن نقل طالب المراحل الدراسية المختمفة في سيارة واحدة إذا لم يكن عدد طالب كل مرحمة يستدعي استئجار
سيارة مستقمة مع متابعة األمر تربويا 0
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 – 6ال ينقل الطالب إال من أماكن ثابتة ومستقرة فال ينقل المقيمون من الطالب في بيوت الشعر أو الخيام وموارد

المياه والمزارع نظ ار الحتمال انتقاليم وعدم استقرارىم  ،ويمكن نقميم مع غيرىم إذا كانت مواقعيم عمى طريق
السيارة التي تنقل الطالب من أماكن ثابتة وكان في السيارة متسع ليم 0

 - 7يجب أن يكون نقل الطالب ألقرب مدرسة دون استثناء ميما كانت األسباب وال يمتفت لما يثار أو يدعى من

خالفات أو مشاحنات بين القبائل أو العوائل أو األفراد ويجب أن يصرف النظر عن أي سبب يقصد بو تبرير النقل

لمدرسة أخرى غير المدرسة القريبة من مقر سكن الطالب 0

 – 8تكمف مراكز اإلشراف التربوية بالمناطق والمحافظات والمشرفون التربويون إضافة إلى موظفي خدمات الطالب

بعمل زيارات مفاجئة لممدارس لمتابعة عمميات نقل الطالب والتأكد من توفر شروط النقل وصالحية السيارات وذلك

أثناء جوالتيم االعتيادية أو أثناء قياميم بميام أخرى  0واشعار إدارة التعميم بمالحظاتيم ( إيجابية أو سمبية )

المتعمقة بقضايا النقل في حينو بموجب االستمارة المرفقة 0

 - 9عمى إدارة التعميم عمل استمارة موحدة لمتابعة انتظام الطالب في الدراسة اليومية تقوم بتوزيعيا عمى مدارسيا

التي يوجد بيا نقل توقع من مدير المدرسة أو من ينوب عنو وترسل إلى قسم خدمات الطالب بإدارة التعميم في

نياية كل شير ليتم عمى ضوئيا معرفة أعداد الطالب الذين يتم نقميم شيريا وتكون من األسس التي يتم
بموجبيا صرف استحقاقات المتعيد 0

 -10ال بد أن يكون سائق سيارة نقل الطالب-:
أ  -الئقا صحيا 0
ب  -لديو رخصة قيادة تجيز قيادة المركبة التي يقودىا لنياية العام الدراسي
ج  -أن ال يكون موظفا .
د  -لم يسبق الحكم عميو بحد شرعي 0
ىـ ـ أن يكون حسن السيرة والسموك بموجب إثبات رسمي و متمتعا بتقدير ورضاء األىالي 0
و  -أن ال يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما وال يزيد عن ستين عاما ويمكن االستثناء لمن تجــــاوز الستين
عامــــا إضافــــة إلى الشــروط السابقـــة وفق الشروط الثالثة اآلتية :
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أ  -عدم توفر البديل المناسب0
ب  -أن يتم الكشف عميو من قبل الوحدة الصحية إلثبات مقدرتو عمى القيام بنقل الطالب وذلك تالفيا لما
يمكن أن يكون قد حدث لو من أمراض بعد حصولو عمى رخصة القيادة وقبل انتياء مدتيا 0

ج  -موافقة مدير التعميم بالمنطقة أو المحافظة 0
 -11تكمف كل مدرسة يجري نقل بعض طالبيا بعمل رسم كروكي يوضح عميو نقــاط تجمع الطالب ومواقعيا بالنسبـة
لممدرسة وتعطى إدارة التعميم ( قسم خدمات الطالب ) صورة من ىذا الكروكي وتحتفظ المدرسة باألصل 0

 -12تعتمد إدارة التعميم صيغة عقد النقل الموحد المرفقة مع نموذج لمحضر دراسة فحص العروض المقدمة

لمنافسة عممية نقل الطالب ونموذج من شروط الدخول في المنافسة وتطبيقو عمى جميع عمميات نقل الطالب

السارية 0

واجبات السائق :ـــ
 -1أْ ٠ى ْٛػٍِ ٝسز ِٓ ٜٛاٌخٍك ٚزسٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة .
٠ -2دت ػٍ ٝاٌسبئك ػذَ رسش٠ه اٌس١بسح دَ رسش٠ه اٌس١بسح ئال ثؼذ االطّئٕبْ ػٍ ٝسوٛة ٔٚضٚي خّ١غ اٌطالة
ٚاخز أِبوٕ ُٙخ١ذاً ز١ث ئٔٗ ِسإٚي ِسئ١ٌٛخ ِجبششح ػٓ سالِز ُٙأثٕبء ٔمٍ. ُٙ
 -3ال ٠دٛص ٔمً أ ٞساوت ِغ اٌطالة س ٜٛاٌّظشذ ٌ ِٓ ُٙاٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّذسسخ أ ٚزًّ أ ٞئغشاع خبطخ ِغ
اٌسبئك اثٕبء ػٍّ١خ إٌمً .
 -4االٌزضاَ ثؼذدَ اٌزذخ ٓ١ف ٟاٌسبفٍخ أ ٚأِبَ اٌطالة  .ف٘ ٟزا اٌظذد رى ْٛاأل٠ٌٛٚخ ف ٟئخز١بس اٌسبئك غ١ش اٌّذخٓ
واجبات إدارة المدرسة  :ـــ
 -1رٍزضَ ئداسح اٌّذسسخ ثشفغ ث١بٔبد شٙش٠خ ثؼذد اٌطالة اٌز ٓ٠رُ ٔمٍ ُٙف ٟوً زبفٍخ ٌ١زُ اٌظشف ثّٛخجٙب .
 -2رٍزضَ اٌّذسسخ ثؼًّ وشٚوٛ٠ ٟضر ػٍٔ ٗ١مبط ردّغ اٌطالة ِٛٚالؼٙب ثبٌٕسجخ ٌٍّذسسخ ٚرسذد ػٍ ٗ١اٌّسبفبد
ث٘ ٓ١زٖ اٌّٛالف ِٛٚالغ اٌّذسسخ ٚرؼط ٝئداسح اٌزؼٍ ( ُ١لسُ خذِبد اٌطالة ) طٛسح ِٓ ٘زا اٌىشٚوٟ
ٚرسزفع اٌّذسسخ ثبألطً .
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 -3رسزفع ئداسح اٌّذسسخ ثظٛسح ِٓ ئسزّبساد اٌس١بساد اٌّخظظخ ٌٕمً اٌطالة ٚوزٌه طٛسح ِٓ سخظخ ل١بدح
اٌسبئك ٚطٛسح ِٓ اٌؼمذ اٌّجشَ فٍِ ٟف وً ِزؼٙذ .
 -4رسزفع وً ئداسح ِذسسخ ثٍّف خبص ٠سز ٞٛػٍ ٝرؼٍّ١بد ٚششٚط ٔمً اٌطالة ٚخّ١غ اٌزؼبِ ُ١اٌخبطخ ثزٌه .
 -5رزسًّ ئداسح اٌّذسسخ ِسإ١ٌٚخ رطج١ك ِٚزبثؼخ اٌزؼٍّ١بد اٌخبطخ ثبٌٕمً ٚئشؼبس ئداسح اٌزؼٍ ُ١ثّب ٠خبٌف رٌه
زز ٝرزّىٓ ئداسح اٌزؼٍ ِٓ ُ١ارخبر اإلخشاءاد اٌالصِخ ِغ اٌّزؼٙذٚ ، ٓ٠ال ٠زُ رس ً٠ٛأ ٞطبٌت ٕ٠مً ثٛسٍ١خ
إٌمً ئال ثؼذ ئشؼبس ئداسح اٌزؼٍ ُ١خبطخ ئرا وبْ ٘زا اٌزس٠ ً٠ٛإثش ػٍ ٝاٌسذ األدٌٔ ٝؼذد اٌطالة اٌز٠ ٓ٠دت ٔمٍ. ُٙ
عناصر السالمة والجوانب التربوية في النقل

عناصر السالمة في النقل :
٠ -1دت أال ٠زدبٚص اٌؼّش اٌزشغٌٍ ٍٟ١س١بسح (  ) 11سٕٛاد ِٓ ربس٠خ طٕغ اٌس١بسح .
٠ -2دت أْ رى ْٛاٌس١بسح ثسبٌخ خ١ذح ِٚفسٛطخ فٕ١ب ً ِٓ اٌفسض اٌذٚس ٞأٚ ٚسشخ ِؼزّذح ِ ،غ رٛفش خّ١غ
ٚسبئً اٌسالِخ ٚفك ِب ِ٘ ٛذ ْٚثبٌؼمذ اٌّشفك .
٠ -3دت أْ رى ْٛاٌّمبػذ ِثجزخ خ١ذاً ثأسض١خ اٌس١بسح ِٚ ،ش٠سخ ٚثسبٌخ خ١ذح .
 -4رشو١ت أزضِخ أِبْ ثالث١خ اٌزثج١ذ ف ٟاٌّمبػذ األِبِ١خ ِٚمؼذ اٌسبئك .
 -5أْ رى ْٛإٌٛافز ِثجزخ خ١ذاً ٚ ،ػذّ٠خ اٌضد١ح ٚ ،أْ ٠ى ْٛصخبخٙب ٚوزٌه اٌضخبج األِبِٚ ٟاٌخٍف ِٓ ٟإٌٛع
اٌّأِ. ْٛ
ٚ -6خٛد ِشا٠ب رّىٓ اٌسبئك  ٛ٘ٚفِ ٟمؼذٖ ِٓ سؤ٠خ اٌظشٚف اٌّس١طخ ثأثٛاة اٌس١بسح ِٚب ثذاخٍٙب .
 -7ػذَ اٌسّبذ ثزشو١ت ِمبػذ ئضبف١خ ( ثبثزخ ِ /زسشوخ ) ثّّش اٌسبفٍخ .
 -8أْ رىٚ ْٛسبئً إٌمً اٌّسزأخشح ِطبثمخ ٌٍششٚط ٚاٌّٛاطفبد اٌز ٟرسذد٘ب ٚصاسح اٌّٛاطالد .

الجوانب التربوية في النقل:
أٚالً  :سبئك ٚسٍ١خ إٌمً :
 -1ػذَ اٌزٍفع ػٍ ٝاٌطالة أ ٚأِبِ ُٙثأٌفبظ ٔبث١خ أٔ ٚجضُ٘ ثبألٌمبة .
 -2اٌزؼبًِ اٌسسٓ ِغ اٌطالة ٚاٌسشص ػٍ ٝسالِز ُٙأثٕبء ػٍّ١خ إٌمً .
 -3رشغ ً١األششطخ اٌسّؼ١خ اإلسشبد٠خ إٌّبسجخ ٌٍطالة اٌز ٟرٛفش٘ب ئداسح اٌّذسسخ زست ِشزٍز ُٙاٌذساس١خ فٟ
اٌٛسٍ١خ ٚ ،اٌز٠ ٟزُ ئػذاد٘ب ٚاإلششاف ػٍٙ١ب ِٓ لجً ئداسح اٌّذسسخ .
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 -4االٌزضاَ ثمٛاػذ اٌسالِخ ٚاألٔظّخ اٌّشٚس٠خ ٚ ،ػذَ اٌزٙب ْٚف ٟرٌه ثزدبٚص اٌسشػخ إٌظبِ١خ أ ٚلطغ اإلشبسح
اٌّشٚس٠خ  ،أ ٚغ١ش٘ب زز٠ ٝى ْٛلذٚح زسٕخ ٌٍطالة .
 -5اٌزضاَ اٌسبئك ثبٌّٛاػ١ذ اٌّسذد ٌٕمً اٌطالة ٌٚ ،زؼ٠ٛذُ٘ ػٍ ٝاالٔضجبط ٚاٌشؼٛس ثأّ٘١خ اٌٛلذ .
 -6ئشؼبس ئداسح اٌّذسسخ ثأِ ٞالزظخ رظذس ِٓ أ ٞطبٌت ٌزم َٛاٌّذسسخ ثبرخبر اإلخشاء اٌزشث ٞٛإٌّبست .

ثبٔ١بً :اٌطبٌت :
 -1االشزشان ف ٟاٌجشاِح اٌزشث٠ٛخ اٌّمذِخ ٌٗ ف ٟاٌٛسٍ١خ .
 -2اٌزضاَ اٌطبٌت ثبٌسٍٛن اٌسسٓ ٚاألخالق اٌفبضٍخ ف ٟرؼبٍِٗ ِغ صِالئٗ ٚسبئك اٌسبفٍخ .
 -3اٌّسبفظخ ػٍٚ ٝسٍ١خ إٌمً ٚػذَ اٌؼجث ثٙب ٚ ،اٌجمبء ف ٟاٌّمؼذ اٌّخظض ٌٗ ٚ ،رٌه ثٙذف رؼ٠ٛذ اٌطالة ػٍٝ
اإلٌزضاَ ثبٌٕظبَ ٚاٌسفبظ ػٍ ٝزمٛق ِّٚزٍىبد اٌغ١ش .
 -4ف ٟزبٌخ ِخبٌفخ اٌطبٌت ٌزؼٍّ١بد إٌمً اٌسبثمخ رز ٌٝٛئداسح اٌّذسسخ ارخبر اإلخشاء اٌزشث ٞٛإٌّبست .

ثبٌثبً :اٌّذسسخ :
رمذَ ثشاِح رشث٠ٛخ السزثّبس أٚلبد اٌطالة فٚ ٟسٍ١خ إٌمً رسذ ئداسح اٌّذسسخ ٚرزٕبست ِغ ِشزٍز ُٙاٌذساس١خ .
ِٙبَ اٌّشالت فٚ ٟسٍ١خ إٌمً اٌّذسسٟ
 1انٕجٕد فً انحافهح لثم دخٕل انراليزجٔ ،ػذو يغادسذٓا حرى َزٔل آخش ٔاحذ يُٓى . 2انًشاسكح فً ٔضغ خاسطح انشحهح تانرؼأٌ يغ سائك انحافهح. 3إػذاد الئحح تأسًاء انطالب انًسجهٍٍ فً انحافهح ٔػُأٌُٓىٔ ،أسلاو انٓاذف. 4يُغ انرحذز يغ سائك انحافهح إال ػُذ انضشٔسج. 5االذصال تًسؤٔل انُمم فً انًذسسح فً حال ٔلٕع أي حادز. 6ذسهٍى ذاليزج انشٔضاخ ٔذاليزج انحهمح األٔنى إنى أْانٍٓى أٔ يٍ ٌُٕب ػُٓى.صا ػُذ ٔلٕع حٕادز أٔ ػطمٔ ،ػذو انسًاح تخشٔج انراليزج يُٓا إال فً حاالخ انخطش ٔذحد إششافّ.
 7ضثظ انُظاو فً انحافهح خصٕ ً 8إنًاو انًشالة تاسرؼًال يطفأج انحشٌك ٔػهثح اإلسؼافاخ األٔنٍح. 9أٌ ٌكٌٕ انًشالة يٍ رٔي انسٍشج انحسُحٔ ،أٌ ٌكٌٕ ػًشِ فٕق  12سُح. 10-فً حال غٍاب انًشالة ،ػهى انجٓح انًؼٍُح ترؼٍٍُّ ،ذكهٍف تذٌم ػُّ ٌرٕنى جًٍغ انًًٓاخ انًطهٕتح انًشاس إنٍٓا

